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Tárgy: 

 

Az ERDŐHÁT Zrt. Vámosoroszi, 0204 

hrsz. alatti szarvasmarha telepén 

alkalmazott hígtrágyás tartástechnológia 

kapacitásbővítésére vonatkozó előzetes 

vizsgálat 

 

Határozat 
 

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal (továbbiakban: Kormányhivatal) az ERDŐHÁT 

Mezőgazdasági Termelő, Szolgáltató és Kereskedelmi ZRt. (Csaholc, Kossuth út 65-67.) kérelmére 

indult előzetes vizsgálati eljárásban a benyújtott kérelem és előzetes vizsgálati dokumentáció alapján 

megállapította, hogy a Vámosoroszi, 0204 helyrajzi szám alatti szarvasmarha telepen alkalmazott 

hígtrágyás tartástechnológia kapacitásbővítésének megvalósításából nem feltételezhető jelentős 

környezeti hatás, és a végezni kívánt tevékenység az egységes környezethasználati engedélyezés 

hatálya alá sem tartozik. 

Tájékoztatom, hogy a tevékenység megvalósításához egyéb, a környezetvédelmi hatóság hatáskörébe 

tartozó engedély beszerzése nem szükséges. 

 

Ezen határozat a létesítéssel kapcsolatos, jogszabályokban előírt más engedélyek beszerzése alól nem 

mentesít. 

A határozat kiadásakor alapul vett körülmények jelentős megváltozását a Szabolcs-Szatmár-Bereg 

Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályának 15 napon belül írásban 

be kell jelenteni. 

 

Az eljárás során vizsgált szakkérdésekben megfogalmazott előírások: 

Talajvédelmi előírás: 

- A szarvasmarhatartás során be kell tartani a 2007. évi CXXIX. tv. (a termőföld védelméről) 43. §. (1) 

bekezdésének előírásait, amely szerint a szomszédos mezőgazdaságilag hasznosított területeken a 

talajvédő-gazdálkodás feltételei nem romolhatnak, a termőföld – az engedélyezett területeken kívül  - 

hígtrágyával, fermentlével, egyéb veszélyes és nem veszélyes hulladékkal nem szennyeződhet.  

- A biogáz üzemben keletkező fermentlé („lebontási maradék”), mint nem mezőgazdasági eredetű nem 

veszélyes hulladék termőföldön – a 2007. évi CXXIX. tv. (a termőföld védelméről) 49.§ f) pontja alapján 

– csak a talajvédelmi hatóság engedélyével helyezhető el! 

Szakhatósági előírások 

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 36500/3393-1/2016. ált. számú, 

(saját szám: 2853-1/2016.) szakhatósági állásfoglalása alapján: 

- A szarvasmarha telep vízellátására, szennyvíz- és csapadékvíz elhelyezésére kiadott 597-1/2011. 

számú (vksz.: 26/19-1989) vízjogi üzemeltetési engedély 2016. január 31-ig volt érvényes. A 

tehenészeti telep meglévő vízilétesítményeinek és vízhasználatainak (vízellátás, szennyvíz- és 

csapadékvíz elhelyezés) vízjogi üzemeltetési engedélyeztetését kezdeményezni kell a 

Katasztrófavédelmi Igazgatóságnál, legkésőbb a előzetes vizsgálati eljárásban meghozott döntés 

jogerőre emelkedését követő 30 napon belül. 
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- A szarvasmarha telep tervezett bővítését szolgáló vízilétesítmények (vízellátás, szennyvíz és 

csapadékvíz elhelyezés) megvalósítása, majd azt követő használatba vétele csak jogerős vízjogi 

létesítési engedély, valamint jogerős vízjogi üzemeltetési engedély birtokában kezdhető meg.  

    A vízjogi létesítési engedély kiadása iránti kérelmet és mellékletét képező engedélyes tervet a 

vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 3. §-ában, 

valamint a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges kérelemről és mellékleteiről szóló 18/1996. 

(VI. 13.) KHVM rendelet 2. §-ában és 2. sz. mellékletében előírtak betartásával, megfelelő tervezői 

jogosultsággal rendelkező tervezővel kell elkészíttetni és a Vízügyi Hatósághoz benyújtani. A 

megvalósult vízilétesítmények használatbavételéhez szükséges vízjogi üzemeltetési engedély 

kérelemről és mellékleteiről a 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet 5. §-a és a 18/1996. (VI. 13.) KHVM 

rendelet 6. §-a rendelkezik. 

 

 

Az előzetes vizsgálati eljárás igazgatási szolgáltatási díjköteles. Az eljárás igazgatási szolgáltatási díját, 

azaz 250.000,- Ft-ot a környezethasználó megfizette, egyéb eljárási költség nem keletkezett. 

A határozat - ha ellene jogorvoslati kérelem nem érkezik - a közlés napját követő 15. napon emelkedik 

jogerőre. 

A határozat ellen a közléstől számított tizenöt napon belül az Országos Környezetvédelmi és 

Természetvédelmi Főfelügyelőséghez címzett, de a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal 

Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályához 2 példányban benyújtott fellebbezésnek van 

helye.  

A szakhatósági állásfoglalás ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, az csak jelen határozat elleni 

jogorvoslat keretében támadható meg. 

Az előzetes vizsgálati eljárás elleni fellebbezés díjköteles, díja 125.000.-Ft. 

A fellebbezési díjat a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Magyar Államkincstárnál 

vezetett 10044001-00299695-00000000 számú számlájára átutalással kell megfizetni a fellebbezés 

benyújtásával egyidejűleg. Az átutalás közlemény rovatában fel kell tüntetni: Környezetvédelmi és 

Természetvédelmi Főosztály elnevezést és a határozat ügyszámát is. 

Természetes személyek és társadalmi szervezetek fellebbezése esetén a fellebbezés díjának mértéke: az 

előzetes vizsgálati eljárás igazgatási szolgáltatási díjának 1%-a, azaz 2.500.- Ft. 

A fellebbezés alapján a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal a határozat módosításáról vagy 

visszavonásáról illetve az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőséghez való 

felterjesztésről dönthet. 

 

INDOKOLÁS 

 
Az ERDŐHÁT Mezőgazdasági Termelő, Szolgáltató és Kereskedelmi ZRt. (Csaholc, Kossuth út 65-67.) 

2016. március 16-án kérelmet és előzetes vizsgálati dokumentációt nyújtott be a Vámosoroszi, 0204 

helyrajzi szám alatti szarvasmarha telepén alkalmazott hígtrágyás tartástechnológia kapacitásbővítésének 

megvalósítására vonatkozóan a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és 

Természetvédelmi Főosztályára, és kérte az előzetes vizsgálati eljárás lefolytatását. 

 

A tervezett tevékenység: 

A telephelyen jelenleg 10 db mélyalmos és 2 db hígtrágyás tartástechnológiával üzemelő istálló üzemel. 

A hígtrágyás istállók 320, illetve 384 férőhelyesek.  

Mivel a végzett tevékenység a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati 

engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet 3. sz. mellékletének 6. e) pontjába 

(Intenzív állattartó telep, egyéb állatok számára hígtrágyás technológia alkalmazása esetén 200 
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számosállattól) tartozott, ezért a ZRT. 2009-ben előzetes vizsgálati eljárást folytatott le a Felső-Tisza-

vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségnél, melyre a felügyelőség 11320-

15/2009. számon határozatot hozott. 

A tehenészeti telep korszerűsítése kapcsán 3 db új, hígtrágyás tartástechnológiával üzemelő istálló épül, 

melyek férőhely kapacitása:  

1 db istálló 480 férőhely, 2 db istálló egyenként 240 férőhely.  
Így a hígtrágyás tartástechnológiával működő istállók kapacitása a meglévő 704 férőhelyről 1664 

férőhelyre fog növekedni. 

 

A tevékenység célja a telephelyen lévő biogáz üzem alapanyaggal (hígtrágyával) történő ellátása. 

 

Az istállókon kívül az alábbi létesítmények megvalósítását tervezik: 

- 2 x 24 állásos fejőház: 1.134 m2 

- szénatároló: 1.271 m2-es fedett szín 

- meglévő silótér bővítése: összesen 19.025 m3 befogadóképességű, 3 oldalról 3,50 m magas, 3 új 

rekeszből álló tárolótér 

- szeparátorház és száraztrágya tároló: 104 m2 és 96 m2 

- trágyalé tároló tartályok: 2 db 6.500 m3-es, 1 db 5.000 m3-es acélfalú tartály 

- 25 m3-es gyűjtőakna: a szeparátorból visszamaradt hígrész tárolására 

- 90 m3-es gyűjtőakna: a silótér csurgalékvizeinek gyűjtésére 

- 135 m3-es hígtrágya tároló akna 

- 30 m3-es tüzivíz tároló 

- telephelyi utak 

A kapacitásbővítés során a keletkező hígtrágya mennyisége évi 17.000 m3-ről kb. évi 35.000 m3-re fog 

növekedni, a fermentlé mennyisége kb. 40.000 m3-re növekedhet.  

Az állatlétszám a bővítés után maximálisan 960 db állattal növekszik. 

Az új hígtrágyás tartástechnológiával tervezett istállókban trágyautakat, pihenőboxokat és etető utakat 

alakítanak ki. Az állatok a pihenőboxok közötti területen szabadon mozoghatnak, az etető útról pedig 

biztosítható a gépi takarmányozás. 

Az épületekben 2-2 trágyaút és 1 etetőút található. A két trágyaút közé egyedi kialakítású ikerállású 

pihenőbox-sor kerül. 

 

Az előzetes vizsgálati dokumentáció elbírálása: 

A környezethasználó az előzetes vizsgálatot a környezeti hatásvizsgálati és az egységes 

környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés 

a) pontja alapján kezdeményezte a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatalnál, tekintettel arra, 

hogy a tevékenység a hivatkozott rendelet 3. sz. mellékletének 6. e) pontja (Intenzív állattartó telep, 

egyéb állatok számára hígtrágyás technológia alkalmazása esetén 200 számosállattól), valamint a 3. 

számú melléklet 130. pontja (a 3. sz. melléklet 1 -75., 80-85., 89-94., 96-101., 103., 105-128. pontjában 

felsorolt tevékenység vagy létesítmény 2. § (2) bekezdés a) pont ab) alpontja szerinti jelentős módosítása, 

kivéve, ha a módosítás az 1. számú melléklet B. és C. oszlopa szerint meghatározott tevékenység vagy 

létesítmény megvalósítása) szerint a Kormányhivatal előzetes vizsgálatban hozott döntésétől függően 

környezeti hatásvizsgálatra kötelezett tevékenység. 

 

Az eljárás a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól 

szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet (továbbiakban: díjrendelet) 1. sz. melléklet 35. főszáma alapján 

díjköteles, a díj mértéke 250.000. Ft.  
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A közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (továbbiakban: 

Ket.) 158. § (1) bekezdése szerint: „Az eljárási költséget a hatóság összegszerűen határozza meg, és dönt 

a költség viseléséről, illetve a megelőlegezett költség esetleges visszatérítéséről.” 

Az eljárás során a Ket. 153. §-a szerinti költségek közül az igazgatási szolgáltatási díj merült fel, 

melynek megfizetésére az ügyfelet köteleztem.  

A Kormányhivatal a 4255-4/2016. számú végzésben az igazgatási szolgáltatási díj megfizetésére 

vonatkozóan hiánypótlásra szólította fel a környezethasználót, melynek 2016. április 01-én tettek eleget. 

Az ügyben egyéb eljárási költség nem merült fel. 

A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdése értelmében a kérelem és az előzetes vizsgálati 

dokumentáció benyújtását követően a Kormányhivatal hivatalában, valamint honlapján az eljárás 

megindításáról közleményt tett közzé, és a 3. § (4) bekezdés értelmében a közzététellel egyidejűleg a 

közleményt, a kérelmet és mellékleteit a 4255-2/2016. számú ügyiratban a telepítés helye szerinti 

település, Vámosoroszi Község Jegyzőjének is megküldte, aki gondoskodott a közlemény közhírré 

tételéről. 

Az eljárás megindításáról szóló közlemény közzétételének időtartama alatt a tárggyal kapcsolatosan sem 

a kormányhivatalhoz, sem Vámosoroszi Község Jegyzőjéhez nem érkezett észrevétel. 

 

A Kormányhivatal a 4255-3/2016. számú levelében a Ket. 29. § (3) bekezdés b) pontja alapján az eljárás 

megindításáról, mint ismert ügyfelet a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóságot (4024 Debrecen, Sumen 

u. 2.) is értesítette. 

A Kormányhivatal az előzetes vizsgálati eljárásban a benyújtott dokumentáció, a szakhatóság 

állásfoglalása, a vizsgálandó szakkérdések vonatkozásában megkeresett hatóságok állásfoglalása és a 

rendelkezésre álló adatok alapján ítéli meg a tervezett tevékenység környezetre gyakorolt hatását, 

valamint dönt a környezeti hatásvizsgálat szükségességéről. 

Az eljárás során a dokumentáció elbírálásához a Kormányhivatal a 4255-7/2016. számú végzésében, a 

környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről 

szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 28. § (3) bekezdése, valamint a rendelet 5. sz. melléklete II. 

táblázatának 3. pontja alapján megkereste a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi 

Igazgatóságot, hogy a rendelet 5. sz. melléklete II. táblázatának 3. pontjában szereplő szakkérdésben 

szakhatósági állásfoglalását alakítsa ki. 

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 36500/3393-1/2016. ált. számú, 

2853-1/2016. saját számú szakhatósági állásfoglalását az alábbiakkal indokolta: 

„A Főosztály 2016. március 24-én érkezett 4255-7/2016. számú megkeresésében az ERDŐHÁT 

Mezőgazdasági Termelő, Szolgáltató és Kereskedelmi ZRt. (4967 Csaholc, Kossuth út 65-67.) által 

kérelmezett Vámosoroszi, 0204 hrsz. alatti szarvasmarha telepén tervezett hígtrágyás tartástechnológia 

kapacitásbővítés előzetes vizsgálata ügyében indult közigazgatási hatósági eljárásában szakhatósági 

állásfoglalás megszerzésére irányuló kérelmet nyújtott be a Katasztrófavédelmi Igazgatósághoz. 

A Főosztály az előzetes vizsgálati eljárásban a 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 28. § (3) bekezdés és 5. 

melléklete II. táblázatának 3. pontja alapján az alábbi szakkérdésben kérte a Katasztrófavédelmi 

Igazgatóság szakhatósági állásfoglalását: 

 „Annak elbírálása, hogy a tevékenység vízellátása, a keletkező csapadék- és szennyvíz elvezetése, 

valamint a szennyvíz tisztítása biztosított-e, vízbázis védőterületére, védőidomára, 

jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások érvényesíthetők-e, továbbá annak 

elbírálása kérdésében, hogy a tevékenység az árvíz és a jég levonulására, a mederfenntartásra 

milyen hatást gyakorol (vízgazdálkodási hatáskörben eljárva)” 

 „Annak elbírálása, hogy a tevékenység kapcsán a felszíni és felszín alatti vizek minősége és 

mennyisége védelmére jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások 

érvényesíthetők-e (vízvédelmi hatáskörben eljárva)” 
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A Katasztrófavédelmi Igazgatóság a tervezett bővítés megvalósításának környezetvédelmi 

engedélyezéséhez a rendelkező részben foglalt előírásokkal hozzájárult tekintve, hogy a tevékenységhez 

kapcsolódó vízellátást, szennyvíz és csapadékvíz elhelyezést szolgáló vízilétesítmények megvalósításából, 

használatba vételéből - a rendelkező részben foglaltak betartása esetén - vízgazdálkodási és vízvédelmi 

szempontból a vizekre és vízbázisra, az árvíz és jég levonulására, a mederfenntartásra káros hatás nem 

feltételezhető.  

A szakhatósági hozzájárulást a következőkre való tekintettel adtam meg: 

A 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 7. § és 2. számú mellékletével összhangban, a 27/2004. (XII. 25.) 

KvVM rendelet és a felszín alatti vizek állapotáról készült országos érzékenységi térkép alapján 

Vámosoroszi település az érzékeny területek közé került besorolásra. 

A Vámosoroszi külterület 0204 hrsz. alatti ingatlan kijelölt, vagy becsült felszínalatti ivóvízbázis 

hidrogeológiai védőövezetet nem érint.  

A telephelyen tervezett építmények: 1 db istálló 150 férőhellyel és 175 férőhelyes bővítési lehetőséggel, 

fejőház-tejház, szálastakarmány tároló, géptároló, trágyatároló (3.605 m
3
), monolit vasbeton 

szennyvízgyűjtő akna (fejőházi szennyvíz), monolit vasbeton szennyvízakna (szociális szennyvíz), út-

térburkolat. 

A telep vízbeszerzését 2 db mélyfúrású kút biztosítja. Az 1. számú mélyfúrású kút 594-2/2011. számú 

vízjogi üzemeltetési engedélyének érvényessége 2016. január 31.-én lejárt. A kút vízjogi üzemeltetési 

engedélyének újrakiadása ügyében kérelemre eljárás indult hatóságomnál. 

A telep 1/a. számú mélyfúrású kútja 922-5/2011. számú vízjogi üzemeltetési engedéllyel rendelkezik, 

melynek érvényessége 2021. február 28-ig szól. 

A telep vízellátására, szennyvíz- és csapadékvíz elhelyezésére kiadott 597-1/2011. számú (vksz.: 26/19-

1989) vízjogi üzemeltetési engedély érvényességi ideje 2016. január 31-én lejárt, ezért ERDŐHÁT Zrt.-

nek az engedély újrakiadását kell kezdeményeznie, melyre vonatkozóan a rendelkező részben foglaltak 

szerint intézkedtem. 

A telep szociális szennyvize közvetlenül, a tejház szennyvize mechanikai tisztítás után vízzáróan 

kialakított vb. szennyvízgyűjtő medencékben kerül gyűjtésre, majd a fehérgyarmati szennyvíz-tisztító 

telepre beszállításra. 

A fejőházi elő- és utóvárakozóra hulló trágyalével szennyezett csapadékvíz szintén zárt rendszerű 

gyűjtésre kerül, majd a biogáz-üzemben hasznosítják. 

A telephely szennyezetlen csapadékvizei nyílt felszínű csatornán felszíni befogadóba kerülnek 

bevezetésre, meliorációs árkon át Tapolnok csatornába. 

A telephelyen 2 db talajvízfigyelő kútból álló talajvízfigyelő monitoring működik, mely kutak 2613-

6/2007. számú vízjogi üzemeltetési engedéllyel rendelkeznek (érvényességi ideje 2017. július 20.) 

A talajvízfigyelő kutak a Vámosoroszi 0204 hrsz.-ú földterületen, a szarvasmarha telep ÉNy-i (TV-1 jelű) 

és DK-i részén (TV-2 jelű) helyezkednek el. A talajvízvizsgálatokat éves rendszerességgel végzik. 

A tervezett bővítéssel igénybe vett terület a meglévő monitoring kutakkal lefedett területen belül 

helyezkedik el, ezért a monitoring kutak számának bővítése nem indokolt. 

Az ERDŐHÁT Zrt. a tehenészeti telep korszerűsítése kapcsán 3 db új, hígtrágyás tartástechnológiával 

üzemelő istálló építését tervezi, melyek kapacitása 480 + 2 x 240 férőhely. 

A dokumentáció szerint a kapacitásbővítéssel a telephelyen keletkező hígtrágya mennyisége évi 17.000 

m
3
-ről mintegy 35.000 m

3
-re bővül, mely mennyiséget a telep biogáz-üzeme fogadja. 

Az újonnan építendő létesítmények: 1 db 480 férőhelyes istálló, 2 db 240 férőhelyes istálló, 2x24 állásos 

fejőház, szénatároló (fedett szín), meglévő silótér bővítése 3 új rekeszből álló tárolótérrel, szeparátorház 

és száraztrágya tároló, trágyalétároló tartályok (2x6.500 m
3
-es és egy 5.000 m

3
-es acélfalú tartály), 25 
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m
3
-es gyűjtőakna (szeparátorból visszamaradt hígrész tárolására), 90 m

3
-es gyűjtőakna (silótér 

csurgalékvizének gyűjtésére), 135 m
3
-es hígtrágya tároló akna, 30 m

3
-es tüzivíz tároló, telephelyi utak. 

A tervezett bővítéssel a trágyával szennyezett csapadékvizek a szennyezetlen csapadékvizektől elválasztva 

kerülnek elvezetésre, és az istállókban keletkező hígtrágyával kerülnek gyűjtésre, betárolásra, majd 

biogáz-üzemi hasznosításra. 

A telepen tervezett bővítés szociális, állattartási és fejőházi vízhasználat bővüléssel, és fejőházi szennyvíz 

kibocsátással jár. 

A tervezett bővítéshez kapcsolódó vízellátást, szennyvíz- és csapadékvíz elhelyezést érintő 

vízilétesítmények megvalósításához, használatba vételéhez szükséges vízjogi engedélyek beszerzését a 

rendelkező részben foglaltak szerint előírtam. 

A tervezett bővítéshez kapcsolódó vízilétesítmények megvalósításához, üzemeltetéséhez szükséges vízjogi 

létesítési, illetve üzemeltetési engedélyek beszerzésével, az engedélyekben foglaltak maradéktalan 

betartásával biztosítható, hogy az építés és üzemelés fázisaiban a felszíni és felszín alatti vizek ne 

szennyeződjenek. 

Fentiek figyelembe vételével a tevékenység feltételezhetően nem jelent veszélyt a felszíni és felszín alatti 

vízkészletekre, a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. 

rendeletben és a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII.21.) Korm. rendeletben foglalt 

követelmények betartása biztosítható. A tevékenység az árvíz és a jég levonulására, a mederfenntartásra 

káros hatást nem gyakorol. A tevékenységhez kapcsolódó építéskori szociális vízszükséglet kielégítése és 

szociális szennyvíz elhelyezése megfelelő módon biztosított. 

A Katasztrófavédelmi Igazgatóság szakhatósági állásfoglalását a vízgazdálkodási hatósági jogkör 

gyakorlásáról szóló módosított 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése, valamint a 71/2015. 

(III. 30.) Korm. rendelet) 28. § (3) bekezdés és 5. melléklete II. táblázatának 3. pontjában megállapított 

hatáskörben, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 

44. § (6) bekezdése szerinti tartalommal adta meg. 

A vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről 

szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 14. §-a alapján a Katasztrófavédelmi Igazgatóság szakhatósági 

állásfoglalását a megkeresés beérkezését követő naptól számított 30 napon belül köteles megadni. 

A fellebbezési jogról tájékoztatást a Ket. 44. § (9) bekezdésére tekintettel adtam. 

A Ket. 78. § (1) bekezdésére tekintettel az érdemi határozatot a fenti saját számra hivatkozással a 

Katasztrófavédelmi Igazgatóság részére megküldeni szíveskedjen.” 

 

Az engedélyezési eljárás során a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és 

Természetvédelmi Főosztálya a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat 

ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 28. § (1) bekezdése és 5. számú 

melléklet I. sz. táblázata alapján szakkérdés vizsgálatával kapcsolatban - a környezet- és település-

egészségügyre kiterjedően a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi 

Főosztályát, a kulturális örökség (műemlékvédelem, műemléki területek védelme, nyilvántartott 

régészeti lelőhelyek) védelmére kiterjedően a Szabolcs- Szatmár- Bereg Megyei Kormányhivatal 

Nyíregyháza Járási Hivatalának Járási Építésügyi és Örökségvédelmi Osztályát, a termőföldre 

gyakorolt hatások vizsgálatára kiterjedően a Szabolcs- Szatmár- Bereg Megyei Kormányhivatal 

Élelmiszerlánc-biztonsági és Földművelésügyi Főosztályát, a termőföld földvédelmére kiterjedően a 

Szabolcs- Szatmár- Bereg Megyei Kormányhivatal Fehérgyarmati Járási Hivatalának Földhivatali 

Osztályát, a tevékenység végzésének a földtani környezetre gyakorolt hatása tekintetében a Borsod-

Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztályát - 

kereste meg a 4255-6/2016. számú levelében. 

 

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztálya az SZ/92/00575-

2/2016. számon elvégezte a hatáskörébe tartozó szakkérdés vizsgálatát és megállapította, hogy 
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„a tervezett beruházás jelentős környezet-egészségügyi hatást nem eredményez, így az engedély 

kiadásához a vizsgált szakkérdések vonatkozásában hozzájárul és külön előírásokat nem tesz.” 

 

Állásfoglalását az alábbiak szerint indokolta: 

„Az ERDŐHÁT Mezőgazdasági Termelő, Szolgáltató és Kereskedelmi ZRt. (4967 Csaholc, Kossuth út 

65-67.) a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi 

Főosztálya (4400 Nyíregyháza, Kölcsey u. 12-14.) előtt, a Vámosoroszi 0204 hrsz. alatti szarvasmarha 

telepén alkalmazott hígtrágyás tartástechnológia kapacitásbővítésére vonatkozó előzetes környezeti 

vizsgálata ügyében kérelmet terjesztett elő. Az eljárásban Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 

Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztálya meghatározott szakkérdések vizsgálatára-, szakmai 

állásfoglalás kialakítására vonatkozó feladat és hatáskörrel rendelkezik. 

A megkereső főosztály által csatolt dokumentumok alapján, figyelemmel a környezet védelmének 

általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 70. §-ának, az egységes környezethasználati 

engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 5. §. rendelkezéseinek, valamint a 

környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. 

(III.30.) Korm. rendelet 5. számú mellékletében meghatározott szakkérdésekre (A környezet- és település-

egészségügyre, az egészségkárosító kockázatok és esetleges hatások felmérésére, a felszín alatti vizek 

minőségét, egészségkárosítás nélküli fogyaszthatóságát, felhasználhatóságát befolyásoló körülmények, 

tényezők vizsgálatára, lakott területtől (lakóépülettől) számított védőtávolságok véleményezésére, a 

talajjal a szennyvizekkel, veszélyes hulladékokkal kapcsolatos közegészségügyi követelmények 

érvényesítésére, az emberi használatra szolgáló felszíni vizek védelmére kiterjedően) a Szabolcs-

Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztálya megállapította, hogy: 

 a tervezett kapacitásbővítés megvalósítása, üzemeltetése a benyújtott dokumentációban bemutatott 

adatok és számítások alapján, település és környezet-egészségügyi szempontból nem jelent szignifikáns 

egészségkárosító kockázatot, erre tekintettel a rendelkező részben rögzítettek szerint foglalt állást. 

Állásfoglalásomat a hivatkozott jogszabályhely(ek) alapján hoztam. 

Hatáskörömet, és illetékességemet a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási 

feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III.30.) Korm. rendelet 28. § (1) bekezdése, illetve 

az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvos Szolgálatról, a népegészségügyi szakigazgatási feladatok 

ellátásáról, valamint a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 323/2010. (XII. 27.) 

Korm. rendelet 12.§ (6) bekezdése, illetékességét a Ket. 21. § (1) bekezdése valamint a fővárosi és 

megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 66/2015. (III.30.) 

Korm. rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján állapítottam meg.” 

 

A Szabolcs- Szatmár- Bereg Megyei Kormányhivatal Nyíregyháza Járási Hivatalának Járási 

Építésügyi és Örökségvédelmi Osztálya az SZ-10/106/01010-2/2016. számú nyilatkozatában az 

előzetes vizsgálat során kért kulturális örökségvédelmet érintő szakkérdés vizsgálatát megszüntette, 

mivel a benyújtott tervdokumentáció alapján megállapította, hogy a tervezett beruházás a hatósági 

nyilvántartásában szereplő régészeti lelőhelyet nem érint.  

 

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Földművelésügyi 

Főosztálya az SZ/84/00849-2/2016. számú nyilatkozatát előírással adta meg, amely előírás jelen 

határozat rendelkező részében, mint talajvédelmi előírás szerepel. Szakkérdésben adott nyilatkozatát az 

alábbiakkal indokolta: 

„Talajvédelmi szempontból a tervezett kapacitásbővítésnek - előírásaink betartása mellett - a környező 

mezőgazdasági területekre káros hatása nincs, talajvédelmi szempontból jelentős hatás nem várható.  

A fermentlé, mint nem mezőgazdasági eredetű nem veszélyes hulladék termőföldön történő hasznosítása 

tárgyában 24.2/Tv./1061-6/2012. számon engedélyt adtunk ki. Az engedély 2017. február 13-ig érvényes! 

Az engedélyezett 394,1058 ha nagyságú szántó művelési ágú területen összesen 40.000 m
3
 fermentlé 

helyezhető el biztonságosan. 
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Az elsőfokú talajvédelmi hatóság illetékességéről a 2004. évi CXL. törvény (a közigazgatási hatósági 

eljárás és szolgáltatás általános szabályairól) 21. § (1) bekezdése és a 66/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 

(a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról) 2. § (1) 

bekezdése rendelkezik. 

Az elsőfokú talajvédelmi hatóság hatáskörét a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény 32. 

§ (1) bekezdése, valamint a 68/2015. (III. 30.) Korm. rendelet (a megyei kormányhivatalok 

mezőgazdasági feladatainak meghatározásáról) 18. § (1) bekezdése állapítja meg.  

Ezen nyilatkozatot a talajvédelmi hatóság a 2007. évi CXXIX. tv. (a termőföld védelméről) vonatkozó 

előírásainak figyelembevételével, a 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet (a környezetvédelmi és 

természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről) 28. § (2) bekezdés és az 

5. számú melléklet I. táblázat 5. pontja, valamint a 7/2015. (III. 31.) MvM utasítás (a fővárosi és megyei 

kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról) 24-27. §-a, illetve a előzetes vizsgálati 

dokumentáció (készítette: Molnár Környezetvédelmi, Mérnöki Kft. 4400 Nyíregyháza, Váci M. u. 41.) 

alapján adta ki.” 

 

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Fehérgyarmati Járási Hivatala Földhivatali 

Osztálya a 10156/2/2016. számú iratában a termőföld mennyiségi védelmének követelményei 

szakkérdés tekintetében az alábbiakat nyilatkozta: 

„A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya 

( 4400 Nyíregyháza, Kölcsey u. 12-14.) fenti számú megkeresésére, az Erdőhát ZRt. ( 4967 Csaholc, 

Kossuth u. 65-67.) kérelmére a Főosztály előtt indult, a Vámosoroszi 0204 helyrajzi számú szarvasmarha 

telepen alkalmazott hígtrágyás tartástechnológia kapacitásbővítése" tárgyú előzetes vizsgálati 

eljárásához, a termőföld mennyiségi védelmével kapcsolatos szakkérdés vizsgálata alapján hatáskör 

hiánya miatt a Fehérgyarmati Járási Hivatal Földhivatali Osztálya  

állásfoglalást nem ad ki. 

A termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban TM.) 2. § 19. pontjának 

rendelkezései szerint "termőföld: az a földrészlet, amely a település külterületén fekszik és az ingatlan-

nyilvántartásban szántó, sző1ő, gyümölcsös, kert, rét, legelő (gyep), nádas, vagy fásított terület művelési 

ágban van nyilvántartva, kivéve, ha a földrészlet az Evt.-ben meghatározott erdőnek minősül." 

A Tfvt. 9. §-a alapján: ,,(1) Termőföld más célú hasznosításának minősül: 

a) a termőföld olyan időleges vagy végleges igénybevétele, amellyel a termőföld a továbbiakban 

mezőgazdasági hasznosításra időlegesen vagy véglegesen alkalmatlanná válik; 

b) a termőföld belterületbe vonásának engedélyezése; 

c) az Evt. hatálya alá nem tartozó üzem-, majorfásítás, valamint az út, vasút és egyéb műszaki 

létesítmény tartozékát képező fásítás igénybevétele. 

(2) 

(3) A termőföld más célú hasznosítása időleges vagy végleges lehet. A termőföld belterületbe vonása, 

valamint a termőföldnek a 15/B. §-ában meghatározott célból történő igénybevétele végleges más célú 

hasznosításnak minősül. " 

A Tfvt. 10. § (1) bekezdése szerint: "A termőföldet az ingatlanügyi hatóság engedélyével lehet más célra 

hasznosítani, ide nem értve a (2) bekezdésében meghatározott eseteket. Az engedély hiánya esetén a más 

hatóságok által kiadott engedélyek nem mentesítik az igénybevevőt az e törvényben foglalt 

jogkövetkezmények alól. Az ingatlan ügyi hatóság engedélye nem mentesít a szükséges más hatósági 

engedélyek megszerzésének kötelezettsége alól. " 

A Hivatalunkhoz elektronikus úton eljuttatott előzetes vizsgálati dokumentáció és mellékletei alapján 

megállapítható, hogy a munkálatok - a megépítendő új termelő istállók, tüzivíz tározó, fejőház, 

gyűjtőakna, 6500 m3-es fedett acél tároló és silótér bővítés  - termőföld területeket nem érintenek ( kivett 

terület major a művelési ága), azaz termőföld más célú időleges vagy végleges hasznosítása nem valósul 

meg, ezáltal a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény rendelkezései szerinti földvédelmi 

eljárást nem kell lefolytatni. 

A szakkérdés vizsgálatát, a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek 

kijelöléséről szóló 71/2015. (11.30.) Korm. rendelet 28. § (2) bekezdése, valamint az 5. számú melléklet 

1. táblázat 7. pontja alapján végeztem. 



 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály 4400 Nyíregyháza, 

Kölcsey u. 12-14.  4401 Nyíregyháza, Pf.: 246.  Telefon: 42/598-930  Fax: 42/598-941 

E-mail: ugyfelszolgalat.zoldhatosag@szabolcs.gov.hu  Honlap: http://ftvktvf.zoldhatosag.hu 

 

9 

Hatáskörömről, illetékességemről és a jogorvoslati lehetőségről, a földhivatalok, valamint a Földmérési 

és Távérzékelési Intézet feladatairól, illetékességi területéről, továbbá egyes földhivatali eljárások 

részletes szabályairól szóló 373/2014. (XI1.31.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdése, 9. § (1) bekezdése és 

a 15. §. (1) bekezdése rendelkezik.” 

 

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi 

Főosztály a BO/15/497-2/2016. számú iratában az alábbiakat állapította meg: 

„A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési Főosztály Bányászati 

Osztálya (3527 Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 5., a továbbiakban Bányafelügyelet) a T. Cím 

megkeresésére a Vámosoroszi 0204 hrsz.-ú szarvasmarha telepen alkalmazott hígtrágyás 

tartástechnológia kapacitásbővítésének előzetes vizsgálata ügyében a nyilvántartása és a 

http://ftvktvf.zoldhatosag.hu/node/1065 webcímen elérhető tervdokumentáció alapján az alábbiakat 

állapította meg. 

Nincs olyan, a hatáskörébe tartozó környezeti elem vagy rendszer, amely a tevékenység következtében 

hatásviselő lehet, és nem várható olyan környezetveszélyeztetés, amely elleni védelmet jogszabály a 

bányafelügyelet feladat- és hatáskörébe utalja, ezért a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és 

igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 28.§ (2) 

bekezdése és az 5. számú melléklet 1. 8. pontja alapján a Bányafelügyelet eljárásba történő bevonásának 

feltételei nem teljesülnek.  

A Bányafelügyelet illetékességét a Magyar Bányászati és Földtani Hivatalról szóló 267/2006. (XII. 20.) 

Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése és 1. számú melléklete állapítja meg.” 

 

Az ügyfél kérelme és annak mellékletei alapján nem volt megállapítható a tervezett tevékenység 

összhangja a jelenleg hatályos településrendezési eszközökkel, valamint a helyi környezet- és 

természetvédelemmel kapcsolatos önkormányzati szabályozással, ezért a Kormányhivatal a 

közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 

(továbbiakban: Ket.) 26. § (1) bekezdés c.) pontja valamint a környezeti hatásvizsgálati és egységes 

környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 1.§ (6b) alapján 

belföldi jogsegély iránti megkereséssel fordult Vámosoroszi Község Jegyzőjéhez, mint a tervezett 

tevékenység telepítési helye szerinti település jegyzőjéhez. 

A Csaholci Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője (mint Vámosoroszi Község Jegyzője) a 360-

2/2016/V. ügyiratszámon az alábbi belföldi jogsegélyt adta: 

„A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály 

az Erdőhát Mezőgazdasági Termelő, Szolgáltató és Kereskedelmi Zrt. (4967 Csaholc, Kossuth u. 65-67.) 

kérelmére Vámosoroszi 0204 hrsz. alatti szarvasmarhatelepén alkalmazott hígtrágyás tartástechnológia 

kapacitásbővítésének előzetes vizsgálata tárgyában belföldi jogsegély keretében nyilatkozom, hogy a 

tervezett tevékenység Vámosoroszi község Szabályozási Tervének elfogadásáról és a Helyi Építési 

Szabályzat (továbbiakban: HÉSZ) megállapításáról szóló 6/2006. (V.31.) rendeleti szabályozással nem 

ellentétes. A HÉSZ 11.§. (4) bekezdése alapján a Gip/2 övezet - ipari gazdasági terület - sajátos előírása 

szerint "az újabb állattartó funkciók is elhelyezhetők, amennyiben ahhoz az illetékes szakhatóságok 

hozzájárulásukat megadják", a HÉSZ kivonatát az eljáráshoz mellékelem. 

A település helyi környezet- és természetvédelmével kapcsolatosan kérjük, hogy a lakosság részéről több 

alkalommal jelzett, a telephez közeli lakókörnyezetben érezhető bűz miatt, mely a kapacitásbővítés miatt 

várhatóan nagyobb mértékű lesz - a tevékenységet gyakorló gazdasági társaság részére a lakókörnyezet 

védelme érdekében védelmi célú erdő telepítését írják elő. 

Végzésem ellen önálló fellebbezésnek helye nincs, az csak az ügyet lezáró határozat, ennek hiányában az 

eljárást megszüntető végzés elleni fellebbezésben támadható meg. 

Eljárásom költség- és illetékmentes. 

Indokolás 

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály 

4255-5/2016. számú végzésében megkeresett, hogy az Erdőhát Zrt. Vámosoroszi 0204 hrsz. alatti 

szarvasmarha telepén alkalmazott hígtrágyás tartástechnológia kapacitásbővítésének előzetes vizsgálata 

http://ftvktvf.zoldhatosag.hu/node/1065
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tárgyában nyilatkozzak arra vonatkozóan, hogy a tervezett tevékenység a település hatályos 

településrendezési eszközeivel és a helyi környezet- és természetvédelemmel kapcsolatos önkormányzati 

szabályozással összhangban van-e. 

A HÉSZ szabályozását áttekintve megállapítottam, hogy az Erdőhát Zrt. Vámosoroszi 0204 hrsz. alatt 

tervezett tevékenysége a szabályozással nem ellentétes, a HÉSZ övezeti besorolása alapján az újabb 

állattartási funkciók kialakításához a szakhatóságok hozzájárulása szükséges. 

A HÉSZ előírásaira vonatkozóan - az ipari gazdasági területre, illetve a levegőtisztaság védelmére 

vonatkozó szabályozás előírásaira tekintettel - a további eljáráshoz a HÉSZ kivonatát mellékeltem a 

megkereső hatóság részére. 

A településen hatályos állattartásra vonatkozó és egyéb környezet- és természetvédelmi előírásokat 

tartalmazó rendelet nincs. 

A lakosság részéről több alkalommal érkezett jelzés alapján a belföldi jogsegélyben kérjük, hogy a 

település helyi környezet- és természetvédelmével kapcsolatosan a telephez közeli lakókörnyezetben 

érezhető bűz miatt - mely a kapacitásbővítés miatt várhatóan nagyobb mértékű lesz - a tevékenységet 

gyakorló gazdasági társaság részére a lakókörnyezet védelme érdekében védelmi célú erdő telepítését 

írják elő. 

Hatáskörömet a belföldi jogsegély eljárásában a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános 

szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (továbbiakban:Ket) 26.§. (1) bekezdés c) pontja és (4) 

bekezdése, valamint a környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedélyezési 

eljárásról szóló 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet 1. §. (6c) pontja állapítja meg. 

Az önálló fellebbezés lehetőségét a Ket. 98. §. (2)-(4) bekezdése alapján zártam ki. 

A jogorvoslat lehetőségéről a Ket. 98. §. (2) bekezdésére figyelemmel adtam tájékoztatást.” 

 

Mivel a környezetvédelmi hatóság az előzetes vizsgálati eljárás során a környezeti hatásvizsgálati és 

egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet 5.§ (2) 

bekezdésében meghatározott döntést hozhat, a jegyző által javasolt védelmi célú erdő telepítésének 

előírására jelen eljárásban a kormányhivatalnak nincs jogszabályi alapja. A határozat indoklásának 

levegőtisztaság-védelemmel kapcsolatos fejezetében tájékoztattam a környezethasználót a bűzzel járó 

tevékenység végzésének feltételeiről, valamint a levegő lakosságot zavaró bűzzel való terhelésének 

esetleges következményeiről. Megállapítottam továbbá, hogy jelen eljárásban a kapacitásbővítéssel 

kapcsolatban a nyilvánosság (lakosság) részéről észrevétel nem érkezett sem a kormányhivatalhoz, sem 

Vámosoroszi Község Jegyzőjéhez.  

 

Az előzetes vizsgálati dokumentáció megállapításait figyelembe véve a tevékenység várható 

környezeti hatásait a Kormányhivatal az alábbiak szerint értékeli: 

Környezeti zaj:  

A telephely Vámosoroszi északi részén, külterületen helyezkedik el. A telephelyet minden irányból 

mezőgazdasági terület határolja. 

A legközelebbi lakóépületek nyugati irányban 400 m-re, déli irányban 405 m-re helyezkednek el. 

A dokumentációban szereplő számítások alapján a telephely legnagyobb zajvédelmi szempontú 

hatásterülete a fejlesztés után a zajforrások akusztikai középpontjától számított 132 m sugarú kör által 

lefedett terület. 

A fejlesztési beruházás építési időszakának zajvédelmi szempontú hatásterülete nem érint zajtól védendő 

területet. 

Mivel a telephely zajvédelmi szempontú hatásterülete nem érint zajtól védendő épületet, területet, ezért a 

Kormányhivatal a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) 

Korm. 10. § (3) a) pontja alapján zajvédelmi előírást nem tett. 

Gépjárműforgalom csak a nappali (6-22) időszakban történik. A gépjárműforgalom, a megadott adatok 

alapján nem okoz 3 dB mértékű járulékos zajterhelés-változást a megközelítési útvonalon. 
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Levegőtisztaság-védelem:  

Az építési munkálatok kibocsátása által okozott szennyezés hatásterülete gyakorlatilag az érintett 

beruházási területre korlátozódik, és itt lokalizálódik. Az építési terület elhelyezkedéséből adódóan a 

szennyező hatás közvetlenül lakott területeket nem érint.  

Az üzemelés során, a technológiának megfelelően az alábbi tevékenységeknél kell légszennyező anyag 

kibocsátással számolni: 

- Az intenzív állattartásból és a trágyakezelésből származó szaghatás 

- Gázmotor üzemeltetéséből származó emisszió 

- Szállítás, mint kapcsolódó tevékenységből származó emisszió (fentebb részletezve) 

 

A Vámosoroszi 0204 hrsz. alatt szarvasmarhatelep és biogáz üzem szagvédelmi hatásterülete a tervezett 

bővítést követően átlagos terjedési viszonyok (3 m/s szélsebesség) mellett a diffúz források határa köré 

írt 270,24 méter távolságon belül van. 

Bűzzel járó tevékenység az elérhető legjobb technika alkalmazásával végezhető. 

Ha az elérhető legjobb technika nem biztosítja a levegő lakosságot zavaró bűzzel való terhelésének 

megelőzését, további műszaki követelmények írhatók elő, például szaghatás csökkentő berendezés 

alkalmazása, vagy meglévő berendezés leválasztási hatásfokának növelése. Ha a levegő lakosságot 

zavaró bűzzel való terhelésének megelőzése műszakilag nem biztosítható, a bűzzel járó tevékenység 

korlátozható, felfüggeszthető vagy megtiltható. 

 

Levegőtisztaság védelmi szempontból a fentiek figyelembevételével a környezeti hatásvizsgálati eljárás 

lefolytatása nem indokolt. 

 

Hulladékgazdálkodás:  

Az építkezés és a megelőző tereprendezési műveletek során keletkező hulladékokat a 45/2004. (VII. 26.) 

BM-KvVM együttes rendelet előírásai szerint fogják kezelni. Ennek megfelelően az építési hulladékot 

vagy a helyszínen felhasználják, vagy engedéllyel rendelkező szakcég részére adják át ártalmatlanítás, 

hasznosítás céljából. 

A kivitelezési munkák során kitermelt föld a tereprendezés során felhasználásra kerül, így az 

hulladékként nem jelenik meg. 

Az üzemelés során keletkező veszélyes hulladékokat a telephelyen meglévő üzemi gyűjtőhelyen gyűjtik. 

A hulladékokat gyűjtést követően legalább évente 1 alkalommal engedéllyel rendelkező kezelőnek adják 

át. 

Az üzem működése során keletkező termelési hulladék a lebontási maradék (fermentlé), amely 

mezőgazdasági területen kerül elhelyezésre, a talajvédelmi hatóság engedélye alapján.  

A keletkező kommunális hulladékot a telephelyen meglévő kommunális hulladékgyűjtőben gyűjtik, 

ahonnan közszolgáltató részére kerül átadásra. 

Földtani közeg:  

A dokumentációban bemutatott műszaki intézkedések és alkalmazott technológia pontos betartása, 

valamint a szakszerű kivitelezés és üzemvitel esetén várhatóan nem okoznak szennyezést.  

Természetvédelem:  

Az építéssel érintett ingatlan országos jelentőségű védett természeti területet, valamint Natura 2000 

területet nem érint, azonban a beruházással érintett területrész a Nemzeti Ökológiai Hálózatnak része 

(magterület). 

A tevékenységgel érintetett ingatlan művelési ága kivett major. Az előzetes dokumentáció alapján 

megállapítható, hogy a telep területe antropogén hatás alatt áll. Az ingatlan botanikai felmérése alapján 

megállapítást nyert, hogy a terület fajok és élőhelyek tekintetében jelentős természeti értéket nem 

képvisel. Az ingatlan vegetációja degradált, a fellelt növényfajok szinte mindegyike az ilyen jellegű 

élőhelyekre jellemző.  



 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály 4400 Nyíregyháza, 

Kölcsey u. 12-14.  4401 Nyíregyháza, Pf.: 246.  Telefon: 42/598-930  Fax: 42/598-941 

E-mail: ugyfelszolgalat.zoldhatosag@szabolcs.gov.hu  Honlap: http://ftvktvf.zoldhatosag.hu 

 

12 

A legközelebbi Natura 2000 terület (HUHN 20050, és HUHN 10001) a beruházással érintett ingatlan 

nyugati telekhatárától mintegy 300 méterre nyugatra, a tervezési területrésztől szintén nyugatra kb. 600 

méterre található. 

A nyilvántartás szerint az ingatlanon már évtizedek óta állattartást végeznek, a területen számos ahhoz 

kapcsolódó épület van (pl. istállók, biogáz üzem stb.), így a tervezett további 3 db istálló a tájra a 

jelenleginél kedvezőtlenebb hatást nem gyakorol.  

A fentiekre tekintettel a tevékenység természeti környezetre gyakorolt hatása nem minősül jelentősnek. 

Felhívom az üzemeltető figyelmét, hogy az építéssel érintett területrész a Nemzeti Ökológiai 

Hálózat részét képezi, mint magterület. A Kormányhivatal álláspontja szerint az Országos 

Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. tv (továbbiakban: Tv) 17.§ (1) bekezdése alapján a 

magterület övezetében beépítésre szánt terület nem jelölhető ki, kivéve, ha: 

a) a települési területet a magterület vagy a magterület és az ökológiai folyosó körülzárja, és 

b) a kijelölést más jogszabály nem tiltja. 

A Tv 17.§ (2) bekezdése szerint az (1) bekezdésben szereplő kivételek együttes fennállása esetén, a 

beépítésre szánt terület területrendezési hatósági eljárás alapján jelölhető ki. Az eljárás során vizsgálni 

kell, hogy biztosított-e a magterület, a magterület és az ökológiai folyosó természetes és természetközeli 

élőhelyeinek fennmaradása, valamint az ökológiai kapcsolatok zavartalan működése. 

Fentiek alapján természet- és tájvédelmi szempontból a tevékenység megvalósítását kizáró ok nem 

merült fel. A tevékenységhez (3 db istálló építéséhez) természetvédelmi engedély nem szükséges. 

A kormányhivatal a benyújtott kérelem és előzetes vizsgálati dokumentáció, valamint a szakhatósági 

állásfoglalás és a szakkérdések vizsgálata alapján megállapította, hogy a Vámosoroszi, 0204 helyrajzi 

szám alatti szarvasmarha telepen alkalmazott hígtrágyás tartástechnológia kapacitásbővítésének 

megvalósításából nem feltételezhető jelentős környezeti hatás, és a végezni kívánt tevékenység az 

egységes környezethasználati engedélyezés hatálya alá sem tartozik, továbbá hogy a tevékenység 

megvalósításához egyéb, a környezetvédelmi hatóság hatáskörébe tartozó engedély beszerzése nem 

szükséges. 

A szakkérdés vizsgálatára vonatkozó megkeresésekre a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági 

és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 28. § (1) 

bekezdése és 5. számú melléklete alapján került sor. 

A szakhatóság megkeresésére a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat 

ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 28. § (3) bekezdése, valamint a 

rendelet 5. sz. melléklete II. táblázatának 3. pontja alapján került sor. 

A határozat a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. tv. 67. § (1) bekezdése 

és a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 

314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdés ac) pontja alapján, a 314/2005. (XII. 25.) Korm. 

rendelet 3.§, 4.§ és 5. §-ai szerint lefolytatott eljárásban, a Ket. 72. § (1) bekezdése szerinti tartalommal, 

a 71. § (1) bekezdésnek megfelelően, határozati formában lett meghozva. 

A Kormányhivatal a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó 

szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 9. § (1) c) pontja, (2) bekezdésében, a 13.§ 

(1) bekezdés c) pontja és (2) bekezdésében biztosított hatáskörben, a 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 2. 

számú melléklet 9. pontjában meghatározott illetékességben járt el. 

A határozat nyilvános közzétételéről a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 5. § (6) bekezdése szerint 

gondoskodok. Az így közölt döntést a közzétételét követő 15. napon tekintem közöltnek és az azt követő 

15 napon belül van lehetőség a fellebbezés előterjesztésére a Ket. 99. § (1) bekezdése alapján. Ha a 

határozat közlése postai úton történt, akkor a fellebbezési határidőt a határozat kézhezvételétől kell 

számítani. 



 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály 4400 Nyíregyháza, 

Kölcsey u. 12-14.  4401 Nyíregyháza, Pf.: 246.  Telefon: 42/598-930  Fax: 42/598-941 

E-mail: ugyfelszolgalat.zoldhatosag@szabolcs.gov.hu  Honlap: http://ftvktvf.zoldhatosag.hu 
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A határozat elleni fellebbezési lehetőséget és az arra nyitva álló határidőt a Ket. 98. § (1) és 99. § (1) 

bekezdése biztosítja. Az alapeljárás és a fellebbezési eljárás díját a 14/2015. (III. 31.) FM rendelet az 1. 

sz. melléklet 35. pontja és a 2. § (5)-(7) bekezdése állapítja meg. 

 

A határozatot postai úton közlöm a környezethasználóval. 

A határozatot az illetékes megyei katasztrófavédelmi igazgatósággal közlöm, így a Szabolcs-Szatmár-

Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságnak (4400 Nyíregyháza, Kölcsey u. 12-14.) a 71/2015. 

(III. 30.) Korm. rendelet 28. § (4) bekezdése alapján megküldöm. 

 

Nyíregyháza 2016. május 2. 

 

 Kozma Péter 

 kormánymegbízott 

 nevében és megbízásából 

  

 Rozinka Zsolt Illés sk. 

Környezetvédelmi és Természetvédelmi 

Főosztály 

 főosztályvezető 

 

 

Értesülnek: 

Postai úton (tértivel): 

1. ERDŐHÁT ZRt. (Csaholc, Kossuth út 65-67.)  

Hivatali kapun keresztül (elektronikus tértivevénnyel 

2. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (4400 Nyíregyháza, Kölcsey u. 

12-14.) 

3. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztálya (4400 

Nyíregyháza, Árok u. 41.) 

4. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Földművelésügyi 

Főosztálya (4400 Nyíregyháza, Kótaji u. 33.) 

5. Vámosoroszi Község Jegyzője (4966 Vámosoroszi, Petőfi u. 16.) 

E-mail-en (elektronikus tértivevénnyel): 

6. Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság  hnp@hnp.hu e-mail címre 

 

7. Irattár 

 

A határozatot hirdetményi úton közlöm az érintett nyilvánossággal.  

mailto:hnp@hnp.hu

